O DOM DE DISCERNIMENTO
Definição: É a habilidade espiritual para saber se certos atos ou comportamentos são certos ou errados, se pertencem a Deus ou são manifestações demoníacas.
Características: A pessoa portadora deste dom tem a sensibilidade aguçada para detectar ensinamentos errôneos e heréticos, para avaliar ações que produzem o bem ou o mal, a vida ou a morte. Esta sua
habilidade serve para conhecer os hipócritas, os mal-intencionados, os fraudadores, os falsos profetas,
pastores e mestres. Pode também discernir uma manifestação de comportamento estranho como sendo
manifestação demoníaca ou um quadro patológico de histerismo, psicopatia ou esquizofrenia. Ainda
que não haja consenso entre os estudiosos, há os que afirmam que a pessoa portadora deste dom tem
também a habilidade de exorcizar, de expulsar demônios.
Sistemas Aberto e Semi-Aberto
Por ter uma teologia voltada para este mundo, o
portador deste dom terá especial atenção aos problemas sociais e políticos, podendo discernir nas
leis e nos governantes intenções espúrias, atos de
injustiça social, desmandos e corrupção. Terá
uma forte preocupação com o ideológico, entendido como a motivação oculta por trás dos atos
dos governantes.

Sistemas Semi-Fechado e Fechado
Por ter uma teologia voltada para a igreja e a dimensão espiritual, a pessoa portadora deste dom terá sua habilidade
dedicada a discernir ensinos heréticos e
manifestações demoníacas. Sua atuação
estará voltada para evitar que a igreja e
os seus membros sejam seduzidos por
falsas doutrinas ou por manifestações
demoníacas.

Atividades Práticas: Podem ser pessoas que fazem um trabalho individual ou coletivo. Os de teologia de sistema aberto ou semiaberto podem atuar fora da igreja, envolvendo-se em sociedades amigos
do bairro ou sindicatos, alertando as pessoas sobre os maus políticos ou corruptos. Os de teologia de
sistema fechado ou semifechado atuarão no seio da comunidade alertando através de sermões ou estudos sobre os erros e as manifestações.
Riscos: Corre o risco de ideologizar ou demonizar as coisas que não gosta ou não concorda. Corre
também o risco de ver tudo em branco e negro, não havendo lugar para os cinzas. Por isto pode ser radical, cabeça-dura, inflexível, querendo tudo à sua maneira ou que pensem como pensa.

Propriedade da Inhauser Consultoria e Treinamento Ltda. - Elaborado por Marcos Roberto Inhauser - Permitida a reprodução desde que citada a fonte e autoria www.inhauser.com.br / marcos@inhauser.com.br

